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32.-

Karmnik dla ptaków
w kształcie huśtawki

wym. 23 × 14 × 18 cm
> służy do podawania różnych
rodzajów karmy
1 szt.

DO ŚRODY

28.0

solidna
konstrukcja

idealny
do zawieszenia
na drzewie
albo na haku

siatkowa tacka
utrzymuje karmę
świeżą i suchą

29.-

Drewniany karmnik
wym. 15 × 21 × 11 cm
> otwierane boczne drzwi
> okrągły otwór
1 szt.

szeroka podstawa zapewnia
ptakom łatwy dostęp do
karmy, a daszek chroni je
przed deszczem, wiatrem
i śniegiem

haczyk na daszku
umożliwia powieszenie
karmnika

17
19

Od czwartku 22.09 do środy 28.09.2022

24.-

otwierana pokrywa
umożliwia wsypanie
ziarna

Karmnik dla ptaków

(różne kolory)
wym. 12 cm × 19 cm
> w zestawie sznurek
do powieszenia karmnika
1 kpl.

dostępne
3 warianty
kolorystyczne
solidna
metalowa
konstrukcja

19.-

Zestaw 2 karmników na okno

wym. 15 × 15 × 6 cm
> zestaw zawiera przyssawki
umożliwiające przytwierdzenie
karmnika do okna, ceramiki, szkła lub
innej gładkiej i płaskiej powierzchni
1 kpl.

2 szt.

przezroczyste
tworzywo pozwala
na obserwację
jedzących ptaków

29.-

Drewniany karmnik
dla ptaków

wym. 25 × 18 × 17 cm
> szeroka, prosta podstawa
ułatwia ptakom dostęp do
karmy
> daszek chroni przed
deszczem, wiatrem
i śniegiem
1 szt.

okrągły otwór
oraz otwierana
boczna ściana
umożliwia ptakom
wejście do środka
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Od czwartku 22.09 do środy 28.09.2022

39.-

+

> 38 melodyjek
> łatwy montaż i obsługa
1 kpl.

głośność
od 0 do 95 dB

4
4 ustawienia
głośności

wodoodporny
nadajnik

Na stałe w Ne
tto!
wydajność
200 l

Wkład
kompatybilny
z Brita Maxtra+,
Dafi Unimax*
1 szt.

przedłuża
żywotność
domowych sprzętów
AGD, zapobiegając
osadzaniu się
kamienia

baterie
odbiornika
brak w zestawie

świetny dodatek zarówno
do drzwi klasycznych,
jak i nowoczesnych

temperatura
robocza
od -10 do 600C

11

3×AA

1×

bateria
nadajnika
w zestawie

Bezprzewodowy
dzwonek do drzwi

99

150 m

CR 2032

zmiękcza
i uzdatnia wodę,
usuwając z niej
m.in. chlor
i metale ciężkie

* Uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona.

zasięg
działania
do 150 m

19
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Od czwartku 22.09 do środy 28.09.2022
regulacja
głębokości
do 13,5 cm

39.-

Składany ociekacz

wym. 35,5 × 31 × 4,5 cm
> regulacja szerokości do 60 cm
1 szt.

12.-

Naczynie żaroodporne
poj. 630 ml
poj. 1,5 l 19.poj. 2,3 l 24.-

można myć
w zmywarce

1 szt.

1,5 l
630
ml

2,3 l

5.-

Salaterka

wym. 8,8 × 4,7 cm
wym. 11,8 × 4,7 cm 8.wym. 15 × 5,3 cm 12.1 szt.

każda
salaterka
w kształcie
serca

maksymalna
temperatura
pieczenia
4000C

20
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Od czwartku 22.09 do środy 28.09.2022

Udanych WYPIEKÓW!
18.Silikonowa
forma
do ciasta

(różne rodzaje)
1 szt.

każda forma
w 2 wariantach
kolorystycznych

wym. ø 23 × 10 cm

wym. 27,5 × 26,5 × 4 cm

wym. ø 29,5 × 6 cm
wym. 28 × 11,8 × 6 cm
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Od czwartku 22.09 do środy 28.09.2022

59.-

Blender
ręczny
250 W

250
W

1 szt.

59.-

Mikser
ręczny 400 W
> funkcja turbo
> elastyczna odgiętka
przewodu
1 szt.
400
W

ostrza
tnące ze stali
nierdzewnej

2 ustawienia
prędkości

chromowane
mieszaki i trzepaki

łatwe
czyszczenie

idealny do
miksowania sosów
i zup w szybki
i wydajny sposób

6
6 ustawień
prędkości

59.-

750
W

Toster 750 W

> funkcja
automatycznego
wyłączania
1 kpl.

w zestawie
podgrzewacz
do bułek

6
6-stopniowa
regulacja
zarumienienia

taca na
okruchy

na 2 kromki
chleba

22
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Od czwartku 22.09 do środy 28.09.2022

59.Ekspres
przelewowy
750 W

> rozmiar filtra 1 × 4
1 szt.

1,25 l
750
W

lampki
kontrolne

40 min.

funkcja
automatycznego
wyłączania
po 40 min pracy

funkcja
utrzymywania
ciepła

zabezpieczenie
przed kapaniem

59.-

1,7 l

1,7 l

Czajnik 2200 W
> komora do
przechowywania
kabla zasilającego
1 szt.

podstawa
z możliwością
obrotu o 360°

2200
W

wskaźnik
poziomu wody

lampka
kontrolna

Od czwartku 22.09 do środy 28.09.2022

59.-

1000
W

Gofrownica
1000 W
1 szt.

regulacja
temperatury

powłoka
nieprzywierająca

lampki
kontrolne

59.-

Opiekacz do
kanapek 750 W
1 szt.

750
W

pozwala na upieczenie
5 gofrów w kształcie serca
za jednym razem

23
25

24
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Od czwartku 22.09 do środy 28.09.2022

99.Blender
kielichowy
400 W
1 szt.

1,5 l
400
W

ostrze tnące ze
stali nierdzewnej

kielich
nadaje się
do mycia
w zmywarce

2 ustawienia
prędkości
i funkcja
pulsacyjna

blokada
zabezpieczająca

dodatkowy otwór
w pokrywce pozwala
na dodawanie
produktów w trakcie
blendowania

Oferta handlowa na tydzień 38/22. Ważna od 22.09.2022 do 28.09.2022 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów
tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny w PLN zawierają podatek VAT. Zapraszamy do Netto!
*Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie, ul. Sępoleńskiej 24b w Chojnicach, ul. Dobrego Pasterza 67 w Krakowie, ul. Partyzantów 22
w Jędrzejowie, ul. Królewieckiej 41/43 we Włocławku, ul. Wspólnej 6 w Łabiszynie, ul. Zbąszyńskiej 18c w Nowym Tomyślu, ul. Chramcówki 30 w Zakopanem, ul. Kleszczowej 18
w Warszawie, ul. Zagórskiej 1a w Suchedniowie, ul. Budowlanych 14 w Głogowie, ul. Długiej 44/46 w Zgierzu, ul. Stężyckiej 32/40 w Dęblinie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9
w Przemyślu, ul. Młynarskiej 1 w Raszynie, ul. Wojska Polskiego 6 w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Gdańskiej 81 w Łodzi, ul. Dworcowej 24a w Łaziskach Górnych, ul. Targowej 1
w Strykowie, ul. Sienkiewicza 2a w Czarnej Białostockiej, ul. Wrocławskiej 2a w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Opolskiej 3 w Gdańsku, ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Mińsku Mazowieckim,
ul. Zawadzkiego 12 w Dzierzgoniu, ul. Lutosławskiego 2 w Darłowie, ul. Kościuszki 37 w Rogoźnie, ul. Lipowej 52 w Sokołowie Podlaskim, ul. 11 Listopada 5a w Łodzi, pl. Wolności 1
we Włoszczowie i ul. Sprzymierzeńców 20 w Ustce różni się od oferty prezentowanej w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

OD PONIEDZIAŁKU
DO SOBOTY
SZUKAJ NOWEJ OFERTY
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

